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Zł. gr. Zł. gr. 

od do 
a) części zwłok oraz zawartości żo-

łądka, jelit . . . . . .. 30,00 200,00 
h) artykułów żywności, leków, środ

ków spędzenia płodu, wymiocin, 
kału, moczu. 20,00 100,00 

2) Badanie plam (fizykalne, mikrosko
powe, chemiczne, widmowe, bioche-
miczne, serologiczne) . 15,00 30,00 

3) Badanie włosów, trucizn, pocisków, 
pism, banknotów, monet. 15,00 100,00 

4) Badanie krwi [na obecność tlenku 
węgla (CO)] 20,00 30,00 

E. Opinje fachowe. 10,00 25,00 

Prócz powyższych 'kosztów badania Państwowe 
Zakłady badania żywności i przedmiotów użytku po
bierają na wydatki, złączone z wydaniem orzeczenia, 
dodatkową opłatę w wysokości 0,75 zł. za każde 
orzeczeme. 

585. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTW A 

z dnia 17 października 1929 T. 

o ulgach celnych. 
Na podstawie art. 7 punkt b) ustawy z dnb. 

31 l,ipca 1924 r. w przedmiode uregulowania stosun
ków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarzą
dza się co następuje: 

§ 1. Poniżej wyszczególnione towary opłaca
ją cło ulgowe, którego wysokość w stosunku do cła 
normalnego (autonomi.cznego), wynosi odpowiedni 
procent, uwidoczniony w poniższej tabeli : 
Pozycja taryfy . Cło ulgowe w % 

celnej Nazwa towaru cła normalnego 

Z77p.2b) 
(autonomicznego l 

Rurki szklane maszynowo cią
gnione dęte do wyrobu ampu-
łek t t. p. - za pozwoleniem Mi-
nisterstwa Skarbu 20 

z 102 p. 1 Dwutlenek baru-. 20 
z 108 p. 4 a) Kwas azotowy, skoncentrowa-

z 148 p. 5 

z 150p. 4 a) 
i b) 

ny (powyżej 40° Be). nitroza 
(mieszanina kwasu azotowego 
z siaTkowym) 75 
Drut srebrny specjalny t. zw. to
pikowy, do wyrobu be~pie'czni-
ków - za pozwoleniem Minister-
stwa Skarbu .. 20 
Walce utwardzane o średnicy 
850 mm. i wyżej dla hut - za 

Pozycja taryfy 
celnej Nazwa towaru 

Cło ulgowe wOlo 
cła normalnego 

(autonomicznego) 

pozwoleniem Ministerstwa SkaT-
bu . . . . . . 20 

z 153 ·p. 1 a) I Formy stalowe "wlewnice" ob
robione do wyrobu rur żeliw
nych, lanych systemem ośrodko
kowym - za pozwoleniem Mi-
nisterstwa Skarbu . . . 20 

z 155 p. 1 lit. Drut stalowy hartowany do wy
odpowiednia robu szczotek - za pozwole-

oraz lit. i) niem Ministerstwa Skarbu 30 
z 166 Płatki aluminjowe do wyrobu 

materjałów wybuchowych - za 
pozwoleniem Ministerstwa Skar-
bu . . . 

z 177 p. 3 Fibra wulkanizowana 
z 177 p. 6 b) Papier wymieniony w poz. 177 
III ip. 11 a) p. 6 b) III i p. 11 a) i b), do wy-

i b) robu papieru światłoczułego -
za pozwoleniem Ministerstwa 

20 
30 

Skarbu .... 20 
z 184 p. 5 a) Przędza z włókien rami w kłęb

kach lub na szpulkach sur,owa, 
nienitkowana, do wyrobu węży 
pożarniczych - za pozwoleniem 
Ministerstwa Skarbu. . . 20 

z 187 p. 2 

z 187 p. 2 

Tkanina bawełniana surowa, za
wierająca w 1 kg. wagi do 15 m. 
kw. włącznie, do wyrobu opon 
samochod,owych - za pozwole
niem Ministerstwa Skarbu 
Tkanina bawełniana surowa w 
wiązaniu satynowem, zawierają-
ca w 1 kg. wagi do 15 m. kw. 
włącznie, do wyrobu welwetów 
ciętych - za pozwoleniem Mini
sterstwa Skarbu 

20 

30 
W stosunkach z państwami, które będą podle

gały postanowieniom rozporządzenia z dnia 25 stycz
nia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych (Dz. U. R. 
P. Nr. 9, poz. 66), cło ulgowe, za pozwoleniem Mi
nisterstwa Skarbu będzie wynosiło uwidoczniony 
w powyższej tabeli odpowiedni procent cła maksy-
malnego. ' 

§ 2. Ro z;:>orządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia i obow~ązuje do dnia 31 grud
nia 1929 r . włącznie. Ma o'no również zastosowanie 
do towarów, objętych niniej szem rozporządzeniem, 
zgłoszonych do odprawy celnej, począws,zy od dnia 
1 listopada 1929 r. 
Kierownik Ministerstwa Skarbu : Ignacy Matuszewski 
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 
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Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności N!! 30130. Cena 25 gr. 

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. od dn. 1 stycznia 1930 r. wynosić bE[dzie 8 zł. kwartalnie. Urzęd-y 
I instytucje państwowe opłacać będą 6 zł. Prenumerata win,na być opłacana najpóźniej na 2 tYllodnie przed rozpoczęciem każ

delio kwartału. 
Reklamacje z powodu nieołrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych urzędów 

pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następneio kolejneio numeru. 
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